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واو ، انظر إىل هذا 
املؤثر. إنها جميلة جًدا 

أمتنى أن أمتكن من 
تبادل الحياة معها.

حسًنا ، كل ما يف األمر 
أن كل هؤالء األشخاص 

جميلني ، ويعيشون 
أسلوب حياة رائع.

أوه حًقا؟ 

كيف ذلك؟

بينام أنا هنا جالًسا عىل 
هذه األريكة ، أريد فقط 
أن أرى كيف يبدو األمر 

متاًما مثلهم.

حسًنا ، دعني ألقي 
نظرة عليها. ال أعتقد 

أنك بعيد جدا! 

حسًنا ، انظر 
فقط...

امم ... أكره 

كرسها لك ...



لن أكون بهذا الجامل أبًدا؟ 

نعم ، أعلم ، ال ميكنني 

اتباع نظام غذايئ. أنا أحب 

الطعام كثريًا .

حسًنا ، هذا ما يدور يف خلدي 
، لكن ليس بالطريقة التي 

تفكر بها. ال ميكنك الحصول 
عىل هذا الجسم ألنه من 

الواضح أنه تم تعديله بالصور .

هذا ليس ما يدور 

يف خاطري ...

أنا ال أراها ...



انت متزح صحيح؟ النموذج 

يبدو مشوًها جًدا. وذراعها 

أطول من ركبتها 

أعتقد أن كل شخص 
جميل ، ولكل شخص 

حياته الخاصة. 

هل خضعت 
لعملية تجميل؟

ال يتعني عليك مقارنة نفسك 

باآلخرين عىل وسائل التواصل 

االجتامعي ثم تشعر بعدم 

األمان من الداخل 



ويف بعض األحيان ، ميكن حتى 

أن يتم عرض معظم ما تراه 

عىل اإلنرتنت عىل مراحل أو 

فوتوشوب.

اآلن ، أعتقد أن لديك ليلة 
بالخارج الليلة مع صديقك ، 

أليس كذلك؟ لذا اذهب واستعد 
وعيش “حياتك” عىل أكمل وجه! 

نعم ، أنت محق يف 
سايرب. شكرا لك ، أنا 
حقا بحاجة إىل ذلك!

لذلك فقط اشعر بالسعادة 

لآلخرين ، ولكن ال تشعر 

بالسوء تجاه نفسك.



نصائح لآلباء

نشاط ممتع لصغار املتعلمني

ميكن أن يساعد الرتويج لصورة جسم طفلك عىل الشعور بالفخر مبظهره والشعور بالرضا عن نفسه. 

هذا يؤدي إىل احرتام الذات بشكل صحي. ملساعدة طفلك عىل تكوين صورة صحية للجسم ، ميكنك:

علمهم عن أجسادهم

أرشدهم للعناية بأجسادهم

قل أشياء لطيفة عن شكلها

أظهر لهم أنك فخور مبا يفعلونه

صورتك الجسدية هي كيف ترى نفسك. ميكن أن يساعدك الحصول عىل صورة جيدة للجسم عىل 

الشعور بالثقة والفخر! أكمل النشاط أدناه ، وملء ما يجعلك سعيًدا عن نفسك.




